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Udültetési divízió :

Az ÜdÜttetés divízió a Józsefváros Közösségeiért NZrt. (továbbiakban JK NZrt.)

ľészét képezi, melynek feladata

a Józsefvárosi onkormányzat fenntartásában működő nevelési., oktatási

intézmények tanulóinak Erdei |skola jettegű turnusokban és csoportokban

törtin<í táboroztatásának mégszervezése, hétvégi, csoportos kirándul.ások .

szervezése, [ebonyotítása, és a Józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és

közaIka[mazottaknak Üd üttetése.

|. onköltségszámítás

Az üdÜtési árak köttségszámítása: í fő/nap összköltsége 3050 HUF.

. szá[[ás köttségét, mety 13oo HUF

. reggeli kcittségét, mety 450 HUF

. ebéd köttségét, mety 700 HUF

. Vacsora köl'tségét, mety 600 HUF

A térítési díj össze.59o HUF/főlnap. így a támogatás összeg e f460 Ft /főlnap

ll. Magyarkút

1. Tervezett megvalósulás

Az Üdi.jtő Verőcétőt 4 km-re - a Börzsöny tábánát -, tiszta és friss levegőjű, festői

környezetben a hegyek között hel'yezkedik el'. A kivátó elhetyezkedésnek

köszönhetően számos kirándutási tehetőség kínátkozik az oktatási ĺntézmények

számára, így a természet szépségein keresztül kapnak lehetőséget pétdáut az

iskotás gyermekek a tanulásra. l

2016. ápritis 1ó..án a JGYÜ NKft. bérteti szerződést kötött a Vác és Vĺdéke

Nonprofit Közhasznú Kft.-vet az Erdei tskota üzemettétésére, melyet a Jk NZRT.

Átvett augusztus 1-tőt. Ezzel megbízhatő, kiszámítható kiszotgátást és ettátást

szeretnénk nyújtani résztvevőinknek a magyarkúti tetephetyÜnkcin.



Ugyanitt a JK NZrt' munkatársa alka[mazotti jogviszonyban tátja eI az

Üdiilőgondnoki feladatokat. A divíziő az iskolai és óvodai csoportok

csomagszáttítását továbbra is et|'átja. A bérbeadással nem érintett terÜleteken

(vadászház,egyéb) rezsi költsége továbbra is a JK NZrt'-t terhe|'i.

f. Tervezett látogatoi / üdütési létszám:

Az üzleti tervben e[őzetesen a tavalyi év jelentkezései alapján 285 diákkat, 29

kisérő tanárral, plusz a tavalyi év 10%-os bővĹitéséve! számolunk.

A magyarkúti gyermekek számára az Erdei |skota szol'gáttatásait 590 Ft/fő/nap

áron veszik igénybe, mely összeg térítési díjnak minősÜl, s tartatmazza a napi

háromszori étkezés díját ittetve a száll.ást is. A JK NZrt a bérteiĺ szerződésben

meghatározottak atapján a bértő részére f.46,o Ftĺfőlnap árat fizet a

szotgáttatásokért, ametý az clnkcjttségi ár -tartalmazza a napi háromszori

étkezést, szállást, a diákok és kísérőik számára.

3. Piaci körkép

Az'atábbi tábtázatban hasontó adottságokkat rendetkező, Pest megyei ifjúsági

táborok és szát|'ások árait tüntettÜk fe[. Fontos szempont a Budapesthez való

köze|.ség, it|'etve a könnyű, gyors és gazdaságos megközelíthetőség.

Az árakminden esetben 1 fő/ éj atap ńértékegységben értendők, mely a szá|.|'ást

és napi háromszori étkezést fogtatja magába.
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4. Költségvetést érintő változások

A magyarkúti tetephelyen nagyobb volumenű áttagmegóvó beruházás az etmútt

10 évben nem történt, ebből. eredően a lábazat több hetyen fel van ázva, a

vakolat omladozik, a vizesblokkok burkolata töredezett, az épiitet tobb helyen

beázik. A fagyás, ittetve a nagy hőingás fokoződő ál.tagroml.ást idéz ető.

Ugyanakkor a divíziő nem javasolja a magyarkúti épÜletegyÜttes átfogó

fetújítását a káptatanfÜredi Új ijdÜtő el'készĺ'iltéig, ezért az el'őzőekben

rész[etezett ál.tagmegóvó munkálatok elvégzését a JK NZrt. idén (20.|ó. év) nem

tervezi végrehajtani.

Terveink szerint afO16-17-es tanévben az erdei isko|'ában résztvevő gyermekek

me|.tett a kísérő pedagógusok kísérői díját a KLIK finanszírozzá.

IIl. KáptalanfÜred

. Tervezett megvalósu[ás

^ 
2015. évet köveťően, a f01ó. évre is megkcitöttÜk az együttműködést a

Budapest Főváros XlX. kerÜtet Kispest onkormányzattal annak érdekében, hogy

a Nyári Táborozás toÝábbra is elérhető és igénybe vehető tegyen a józsefvárosi

diákok; i|'tetve idősek számára, biztosítva a magas színvonalú, zaÝartalan nyári

üdĹitést a Budapest X|X. kerütet Kispesti Önkormányzat KáptatanfÜredi lfjúsági

Táborának terÜletén,

f. Tervezett látogatói / Üdütési létszám:

3. Tervezett beruházás egyéb

A Képvise|'ő Testütet a 85t2o15. (lV.ĺó).

hogy támogatja az MKB-MVM Veszprém

számú határozatában úgy döntött,

Kézitabda Lrt.-t (székhely: 8200

/
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Veszprém, Ki'ltső-kádártai út 5, adószám: z4118716-2-19) azza| az

egyÜttműködési szándékkat, hogy a Zrt. sportfejtesztési programot ad be,

tátvány- csapatsport támogatási konstrukció megvalósítására.

A Képvisető-testütet a 167|2015. (VI.25.) számú határozatában további

döntéseket hozott a KáptatanfÜreden tatátható tábor fejtesztésére. Az építkezés

etőkészítő munká[atai várhatóan f016. év végére lezárulnak, ezt követően

kezdődnek meg a teriileten a bontási és tataj.etőkészítési munkálatok'

A munkátatok megkezdésével' egy időben szÜkséges minimum 1 fő jetentéte a

helyszínen, aki biztosítja a tábor terilletére való bejutást, valamint felÜgyeli a

munkálatokat.

4. Piaci körkép

Az atábbi tábtázatban hasonló adottságokkal rendelkező, a Balaton keteti

részén, a káptat'anfüredi régĺóban fekvő ifjúsági táborok és szátl.ások árait

tüntetjiik fet. Fontos kiemelni, hogy egyik tábor sem rendelkezik saját

stranddal, így a napi strandbetépő díját minden esetben a résztvevőknek kÜ|'ön

ki kett fizetniÜk. Fontos megjegyezni, hogy az al'ábbi táborok fetszereltsége

messze elmarad a Budapest Főváros X|X. kerĹltet Kĺspest tnkormányzat á[ta[

ĺjzemeltetett táborétót, vatamĺnt kapacitásban sem kínátnak el.egendő

férőhetyet.

Az árak minden esetben 1/fő/éj alap mértékegységben értendők, mely a

száttást és napi háromszori étkezést fogtatja magába.

tv. Költségvetést érintő változások

2016-os évben a kisérői dĺjak tekintetében változás történt. Az eddigi gyakorlat

szerint a következőképpen atakul'tak a kísérő pedagógusok megbízási díjai:

Magyařkúton a kísérői díj egységesen 8.300 Ft lfő/nap volt; Káptalanfüreden az

el'ő és utószezonban napi 5.555 Ft/főlnap, főszezonban9.240 Ftĺfőlnap.
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Eztaz összeget 201ó. január 1- tőt egységesen mindkét helyszínen 7.500 Ft lfő

/ napra váttoztatta a JGYÜ NKft., amelyet a jövőben a JK NZrt. is alkatmazni

fog. Ezt a változást az egyenlőtlen kifizetésekbőt fakadó feszÜltségek, az

etvégzett munka egyen|.ő arányú honorál'ása indokotta'

Tervezett kisércíi |'étszám zO1 6. 08. 0,| -tőt:

5nap-,8fő
ó nap -> 6fo
13 nap -> 7fő
4 nap -> 18 fő
5nap->8fő
ónap ->9fo
13 nap -> Zfo

V. Központi kiadások

A pénzÜgyi tervezésnét több tényezőt vett[lnk figyelembe:

. humán erőforrásra vonatkozó gazdálkodás,

ingatlan fenntartás és íizemeltetés,

, o az idei évben megkezdődő káptatanŕureoĺ beruházáshoz kapcsotódó

terhek,

. központi köttségek.

A vidékre rendszeresen járó munkatársak részére utazási köttségtéftés kerül

kifizetésre. Szpzonban a kottégák akár napi rendszerességget járnak le

KáptatanfÜredre, l Vagy Magyarkútra, ellenőrzés, csoportok fogadása,

adminisztratív teendők el|'átása, ittetve más egyéb tennivatók Ügyében.

A központi köttségek a[á tartoznak az eszkcizbeszerzések, kÜtsős szotgáttatások,

bérköttségek, caffeteria és járul'ékai, Üzemältetéshez tartozó köttségek,

kikÜtdetési és egyéb kiadások összegei. Az irodai esŻkcizök, irodaszerek,

központi ettátmányra vonatkozó összegek, postai, banki kö|'tségek, valamint az

egyéb adminisztratív köttségek.
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